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 שמות פרק לח פסוק ח 
 ְ�ַמְראֹת ְנחֶֹ�ת ��ַ ְוֵאת ְנחֶֹ�ת ַהִ��ר ֵאת ַוַ�ַע�

 :מ�ֵעד אֶֹהל ֶ�ַתח ָצְבא� ֲאֶ�ר ַה�ְֹבאֹת

 י"רש
, מראות ביד% היו ישראל בנות " הצובאת במראת
 לא אות% וא*, מתקשטות כשה% בה% שרואות

  משה מואס והיה, המשכ% לנדבת מלהביא עכבו
 העמידו ידיה- שעל, הכל מ% עלי חביבי% אלו כי, קבל ה"הקב לו אמר, הרע ליצר שעשויי- מפני, בה%

 מאכל לה- ומוליכות הולכות היו, פר1 בעבודת יגעי- בעליה- כשהיו. במצרי- רבות צבאות הנשי-
 ומשדלתו במראה בעלה ע- עצמה רואה אחת וכל, המראות ונוטלות אות- ומאכילות ומשתה
 ומתעברות, לה- ותונזקק תאוה לידי לבעליה% מביאות כ1 ומתו1, ממ1 נאה אני לומר, בדברי-
 ונעשה. הצובאות במראות שנאמר וזהו, עוררתי1 התפוח תחת) ה ח השירי- שיר (שנאמר, ש- ויולדות
, ונסתרה בעלה לה שקנא את שבתוכו ממי- להשקות, לאשתו איש בי% שלו- לשו- שהוא, מה- הכיור
 בה ויעש', וגו ככר שבעי- התנופה ונחשת, )ל כט לח שמות (נאמר שהרי, ממש מראות שה%, ל1 ותדע
, תנחומא רבי דורש כ1, התנופה מנחשת כיור של נחשת היה שלא למדת, ש- הוזכרו לא וכנו וכיור', וגו
 מצינו וכ%]. מראות [בלעז ש"מירידויר מראות של תרגו- והוא, נשיא במחזית אונקלוס תרג- וכ%

 :נדבת% הביאל " צבאו אשר :ומחזיתא מתרגמינ%, והגליוני-) כג ג ישעיה (בישעיה
 

 ן"רמב
, עכבו לא אות% וא* מתקשטות כשה% בה% שרואות מראות ביד% היו ישראל בנות " הצובאות במראות

 העמידו ידיה% שעל הכל מ% חביבי% אלו ה"הקב לו אמר, הרע ליצר שעשויי% מפני בה% מואס משה והיה
 מ% להשקות לאשתו איש י%ב שלו- לשו- שהוא מה- הכיור ונעשה', וכו במצרי- רבות צבאות הנשי-
 :י"רש לשו%. ונסתרה בעלה לה שקנא לאשה שבו המי-
 ויבואו) כב לה לעיל (כדכתיב, הנשי- מ% התכשיטי% קבלו המשכ% מלאכת שבכל, הזה במדרש והטע-

 יותר) א סד שבת במסכת (מדרשו כפי והכומז, וכומז וטבעת ונז- חח והביאו, הנשי- על האנשי-
 משה היה לא הרע ליצר העשוי התכשיט מ% מיוחד כלי שיעשו אבל, הנדבה כל הנתערב ש- אבל, נמאס
. מועד אהל פתח צבאו אשר זה לפי יתפרש אי1 ידעתי ולא. הגבורה מפי כ% לו שנאמר עד בכ1 בוחר
 פי על מה% קבל עצמו והוא, מועד אהל שקראו משה אהל אל ההיא הנדבה הנשי- שהביאו יאמר ואולי
 :עדיי% נעשה לא שכ%המ אהל כי, הדבור

 הנשי- שהיו שאמר א"ר לדברי דבריו נוטי-, זימנא משכ% לתרע לצלאה דאתיא% תרג- ואונקלוס
 אהל פתח אל ויו- יו- בכל ובאות, נדבה מראותיה% ונתנו, העול- זה מתאות וסרו', ה עובדות האלה
 הנשי- ממראות וכנו הכיור שעשה הפשט בדר1 שנאמר עוד ויתכ%. המצות דברי ולשמוע להתפלל מועד
 המראות נחשת והיה, לב% בנדבת מראותיה% לתת מועד אהל פתח אל ונאספו גדול צבא מה% באו אשר
 ובאות נאספות כ% בראות% והנשי-, הזה לכלי מתחלה אותו ייחד כ% ועל, מאד ויפה ממורט קלל נחשת
 מתחלה בכ1 שיתכונו הוא נכו% וג-. וכנו הכיור כל בה% להעשות מראותיה% כול% לתת צבאות צבאות
 :מראותיה% כל בו לתת והתנדבו בשמחה עליה- כ% קבלו וה%, הסוטה עני% מפני

 
  ב"העמק דבר לנצי

% הוסי* להסביר מדוע בחרו "והרמב. %"י ורמב"פרש'  ע.במראת הצבאת אשר צבאו פתח אהל מועד
כפל לשו% ' ועדיי% ק. סוטה' ל שכבר נאמרה וידעו פ"וצ. לעשות במראותיה% כיור וכנו משו- מי סוטה

פ מאמר- בברכות הני נשי במאי זכי% "ונראה ע. מ"ומה מקרא חסר הצובאת פתח א. אשר צבאו
פ כנחלי- נטיו נתבאר יותר זכות הנשי- להביא התלמידי- "בלק עה' בפ. באתנויי גברייהו בי מדרשא

שהוא מקוה טהרה המביא לידי . מרי- ירד הבארכ בזכות "וע. י שה% מספיקות אות-"ללימוד% ע
ח דלמה "ק דכ"קדושה כמו נשי- שמביאי% את אחרי- לידי קדושת תורה ועבודה ומשו- זה אמרו במו

ופרה אי% בה קדושה . נסמכה מיתת מרי- לפרה אדומה לומר מה פרה מכפרת כ1 מיתת מרי- מכפרת
ולמדה את . ת"דקתה להביא אחרי- לתצ' אלא טהרה שמביאה לידי קדושה כ1 מרי- הצדיקת הי

כ בחרו את הכיור וכנו שמביאי% לידי קדושת "ע. כ ש-"ט מש"י' ויקרא ז' ס' ועי. אחרות לידי כ1
  >>    שהרי משה רבינו שהיה נכנס. ועוד יש הוספה בכיור וכנו שהביאו ג- לידי קדושת התורה. עבודה
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א ורחצו "ל' מ היה מחויב ברחיצה כמבואר להל% מ"מו. ח"מ לא לבש בגדי כהונה כידוע בתענית ד"בא
ר "בלי צור1 עבודה טעו% קידוש יו' א שהבא לאהל מועד אפי"כ' כ לעיל ל"וכמש. משה ואהר% ממנו
ת שהיה אור המנורה מועיל ש- "מ תדיר הוא רק לת"ומשה רבינו כשנכנס לא. ח"כדתנ% בכלי- פ

ה זו לאתנויי אינשי בי מדרשא זכו לעצמ% לעשות ה אות% הנשי- שזכו במצו"מש. מ"כ לעיל בכ"כמש
הנשי- הללו שכנו עצמ% במעשיה% להקרא בש- . במראות הצבאת' ונמצא פי. במראותיה% כיור וכנו

. מ"התלמידי- שצבאו תמיד פתח א. מ"ומפרש המקרא את מי הצביאו אשר צבאו פתח א. הצובאות
. כ"או לפני המשכ% אח. נקרא אהל מועדישיבה לפני אהל משה עד שלא הוק- המשכ% ש' שהרי הי

 :ה נקראו הנשי- צובאות"מש. צ"פ שהכינו כ"והמה הנשי- סייעו שיצבאו ע

  
 שמות פרק לה פסוק כב 

 ְנִדיב ֹל ַהָ�ִ�י- ַעל ָהֲאָנִ�י- ַוָ�בֹא�
 ְוכ�ָמז ְוַטַ�ַעת ָוֶנֶז- ָחח ֵהִביא� ֵלב
 ִני*ֵה ֲאֶ�ר ִאי� ְוָכל ָזָהב ְִלי ָל

 :ַליקָֹוק ָזָהב 8ְנ�ַפת

 י"רש
 של תכשיט הוא " חח :אליה- וסמוכי% הנשי- ע- " הנשי� על

 נתו% הוא זהב כלי " וכומז :הצמיד והוא, הזרוע על נתו% עגול זהב
 מקו- כא% כומז ש- פירשו ורבותינו. לאשה מקו- אותו כנגד
 :זמה

 
 שמות פרק ל 

��ר ְוָעִ�יָת) יח( :9ֵאמֹר המֶֹ� ֶאל ְיקָֹוק ַוְיַדֵ�ר) יז(ִ 
 מ�ֵעד אֶֹהל ֵ�י% אֹת� ְוָנַת8ָ ְלָרְחָצה ְנחֶֹ�ת ְוַכ�� ְנחֶֹ�ת
 :ָמִי- ָ�ָ:ה ְוָנַת8ָ ַהִ:ְזֵ�ַח �ֵבי%

 

 ב"העמק דבר לנצי
'  ולא נכתב כלי זה לעיל בפ.ועשית כיור נחשת

. תרומה משו- שכל הכלי- נעשו לקדושת עבודה
 זה א* על גב שג- היא מקדשת את המי- מכל וכלי

מקו- בא ג- שלא לקדושת עבדוה ורק להכשיר את 
האד- לידי עבודה או ליכנס להיכל אפילו בלי 

 :עבודה כמו שיבואר בסמו1

 
 במדבר פרק לא פסוק נ 

 ָזָהב ְכִלי ָמָצא ֲאֶ�ר ִאי� ְיקָֹוק ָקְרַ�% ֶאת ַוַ�ְקֵרב
 ַנְפ�ֵֹתינ� ַעל ְלַכֵ�ר ְוכ�ָמז ָעִגיל תַטַ�ַע ְוָצִמיד ֶאְצָעָדה

 :ְיקָֹוק ִלְפֵני
 

 י"רש
 עגיל :יד של " וצמיד :רגל של צמידי- אלו " אצעדה

 על לכפר הרח- בית של דפוס " וכומז :אוז% נזמי "
 :מדי% בנות של הלב הרהור

 
 
 

 כיור הנחושת
www.TempleInstitute.org 

 
 
 

Rabbi Brovender's Shiur is sponsored by Dr. Bernard & Robin Cohen 
 

Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts, or to sign-up to receive sources in advance. 
Visit www.WebYeshiva.org to sign up for Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva. 

 

 
 


